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  .ھذه المادة لم تراجع من قبل الموقع :ملحوظة

  

  :إخوة اإلميان 
ين األلباين هذا لقاء مع مندوب جريدة الشرق األوسط حول االفرتاءات اليت أشيعت على الشيخ حممد ناصر الد

  .يف بعض جرائد اإلمارات العربية على لسان وزير األوقاف اخلزرجي
،زعالن وقال يل ايش املسلمون وجريدة الشرق األوسط تذكر أشياء غري ...، بل منكم ...وأشاع على : املقدم

  ....امتىن اشوف الشيخ والتقي بالشيخ وأراه يعين...قلت واِهللا أنا ...سليمة 
  الو و عليكم السالم و رمحة اهللا و بركاته نعم ، :الشيخ 
  . .... :السائل 
  حنمد اهللا و نشكره  :الشيخ 
  . .... :السائل 



  يف باب إيش  :الشيخ 
  .... :السائل 
  .أيوه  :الشيخ 
  .... :السائل 
  نعم يعين ال جيلس بينهما , واهللا ما أستحضر اآلن ، إي نعم  :الشيخ 
  .... :السائل 
  .وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته, أهال اهللا حيفظك , ال يفرق بينهما بدنيا نعم , حبييب ال ال يا  :الشيخ 

إنه ترك اخلرب هذا بالذات، قال له أنه خرب الرسالة إنه الشيخ أبو شقرة وهو متأثر به، ورسالة ثانية : املندوب 
ىل تقريبا صورة واضحة نستطيع أن نقدمها ، يف من واقع اخلرب هذا بدنا نصل إ...، يعين...برضه ناس أعطينه 

إيش كبداية نقول إيش تعليقك على هذا . ال نريد إال خرياً ...لإلنسان املسلم يف العامل العريب ويف كل مكان
  .الكالم كله

أقول، تعليقنا على هذا الكالم أن ناشر هذه الكلمة اوكاتبها ويف ظين أنه ال ميكن أن يكون هو الوزير  :الشيخ 
زرجي نفسه، ألين أتصور أن من كان يف منزلته يتورع أن يكتب ما ال علم له به، وليس فقط أن يفرتي الكذب اخل

  على دولته ليس على شخصي أنا، وإمنا على دولته، حيُث يقول
  ..أنه سبق وقبل أربع سنوات :السائل 
قبل أربع سنوات وعادت يف  ويذكر أن هذه اجلماعة ظهرت يف أول مرة" : إيه نعم، إيش يقول هنا :الشيخ 

الظهور يف اإلمارات خالل رمضان، ويتزعمها شخص يُدعى ناصر الدين األلباين الذي مل يستطع نشر وترويج 
، فماذا يقول "أفكاره رغم حماولته تلك يف عدة دول إسالمية كما جرى طرُده من اإلمارات قبل أربع سنوات 

  .ارات بطريقة رمسية وجبواز منُذ سنة ؟اإلنسان إذا حنُن أثبتنا دخولنا إىل اإلم
كيف جيرؤون على ِمِثل هذه الفرية ؟ وكنت أنا قدمت أو اقرتحت على األستاذ أبو ماِلك قبل أن يلتقي بكم 

  .فيما يبدو، أنه يصور يل هذه، يصور هذه التأشرية،  تارخيها كم ؟
  !.ثالثة آلف وتسعمائة ومخس ومثانني، يعين قبل سنة: املندوب

، فماذا يقول إنسان عن ِمثِل هذه الفرية؟ أّما وذلك أعظم بال شك لكن هذه تدمغهم يف !قبل سنة :يخ الش
  : الصميم، لكن أهم عندنا هذه التهم اليت جاءت يف هذا املقال من ذلك مثالً 

لفرية أشد وحنُن لنا مؤلفات عديدة تبطل هذه ا "إن هذه اجلماعة تـُْنِكر املذاهب اإلسالمية األربعة " قوهلم



  .... - تبارَك وتعاىل-إّن اَهللا : اإلبطال؛ ألننا نتوسع جداً يف الفقه اإلسالمي حبيث أننا نصرح ونقول
فنحُن نؤمْن باملذاهب اإلسالمية وليس فقط باملذاهب األربعة، بل حنن نعتقد أن اإلسالم أعظم من أن ُحيصر يف 

صلى -سالم استمددنا فقهنا من كتاِب اهللا ومن سنة رسول اِهللا املذاهب األربعة، فنحُن إذا أردنا أن نتفقه يف اإل
أصالًة مث مستعينني على ذلك ليَس فقط باملذاهِب األربعِة بْل وباملذاهِب األخرْى  - اهللا عليه وعلى آله وسلم

بُد اِهللا بن و عبد اِهللا بن املبارْك وع -مثالً -املدَونَة يف كتب املخطوطات يف ُكُتِب الفقِه، كمذهب األوزاعي 
  .املهدي وُسفياْن الثوري و أمثاُهلم كثري وكثري جداً، فهذه ُمة

  ."صلى اهللا عليِه وعلى آلِه وسّلم - وتشكُك بسنِة رسوِل اِهللا " : والُتهمة األكرب قوُل هذا الكاِتب
ن، ولنا مؤلفات معروفة السّنة منُذ حنو نصف قرن من الزما] خندمُ [هذا يف احلقيقة يعين باقعة ال عالج هلا، حنُن 

عند العلماء وطالب الِعلْم، ولسنا حباجة َأن نسرد شيئاً من ذلك، لكن أهل الِعلم يعلمون هذه الفرية، حنُن تارة 
نسمى بأهِل احلديث، تارة نسمى بأنصار السّنة، تارة نسمى بالسلفيني ألننا ننتسب إىل السلِف الصاحل، كمنهج 

: لعله حيسن أن يقال " rوتشكك بسنة رسول اِهللا " : ولذلك فقول هذا القائلعلمي لفهم الكتاب والسنة، 
  :"عن طريق تكذيب أحاديث الِصحاح املعتمدة " َرَمْتِين ِبداِءها واْنَسْلْت، 

هذا التعبري ليس تعبري علمياً دقيقاً؛ ألن أحاديث الِصحاح غري األحاديث الصحيحة، الِصحاح ُكتْب،  - :أوالً 
صّحها صحيح البخاري وصحيح مسلم، مث يأيت من بعدها يف مرتبة دون سابقتها كصحيح ابن حّبان أشهرُها وأ

  .وابن خزمية ومستدرك احلاكم وحنُو ذلك
ْعَتَمدة " : فقوُهلم 

ُ
هذا علمياً ُمنتقد سواًء من حيُث التعبْري أو من حيُث املعىن؛  "إّا ُتكّذْب أحاديث الِصحاْح امل

ما دون البخاري ومسلم منتقدة من كثريين من أهِل العِلم، من أوضح األمثلة على ذلك  ألن أحاديث الصحاح
سَتدَرك على الصحيحني أليب عبِد اهللا احلاكم النيسابوري، فهذا قد وضع عليه اإلمام احلافظ الذهيب الدمشقي  

ُ
امل

ألحاديث الصحيحة وإمنا ننتقد كتاباً مساه تلخيص املستدرك فانتقده يف كثري من األحاديث، فنحُن ال ننتقد ا
الذي -بعض الكتب اليت شذت عن التصنيف العلمي الدقيق تبعاً لكثري من أئمة احلديث، كاإلمام الذهيب 

  .وأمثاله كاإلمام الزيلعي واإلمام العسقالين ومثلهم كثري -ذكرناه آنفاً 
نبوية األخرى، هذا التشكيك إمنا وكذلك قوله اآلن عطفاً على ما سبق يف التشكيك يف صحة بعض األحاديث ال

هو بالنسبة ألهل اجلهِل الذين ال علم عندهم باألحاديث الصحيحة والضعيفة واملوضوعة، يكون أحدهم يف 
ذهنه أحاديث تلقاها من بعض الناس ورمبا مسعها من ِسَتِته أو جدته أو حنو ذلك ممن ال علم عندهم بالصحيح 

ضّعف األحاديث الصحيحة وهي ليست : ثاً من هذه األحاديث فيقولوالضعيف، فيأيت أحُدنا ويضّعف حدي



بصحيحة، وذه املناسبة حنُن لنا كتْب منشورة واحلمُد هللا ويتداوهلا أهُل العلم فضًال عن طالب العلم، منها 
رة سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، طُبع حىت اآلن أربع جملدات منتش: سلسلتان إحداُمها

يف العاِمل اإلسالمي، وكثري منها أعيدت طباعته تكراراً، والسلسلة األخرى سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة 
  :وأثرُها السيء يف األّمة، فال بأس من أن أضرب لك مثالً مشهوراً 

الصالُة  عليهِ -كثري من املساجد هنا وهناك يرى الرائي على باب حمراب املسجد، منرب املسجد حديثاً، قال 
إذا صِعد الخطيُب الِمْنَبر فال صالَة وال كالم، إذا َصِعد الخطيُب المنبر فال صالَة وال كالَم ( : - والسالم

هذا : ؛ ال أصل لُه، وهو مشهور عند الناس، فحينما يأيت بعض طالب العِلم وبيسمع هذا احلديث وبيقول...)
، إىل آخره هناك نبهت يف مذكرة ليس لنا !حاديث الصحيحةينكرون األ: حديث ال أصل له، يأيت اجلاِهل فيقول

  ! .وهل يستقيُم الظل والعوُد أعوج : الوقت يف التنبيه، إمنا هو قائم على جهل وعلى اام، وكما قيلَ 
؛ فهذا يف احلقيقة بناَء على ما استقر يف أذهام من أن كل حديث يسمعونه "إنه داْء جيُب استئصالُه " : أما قوله

هو حديث صحيح، بينما أمجعت األمة اإلسالمية كّلها، سلفها وخلفها، أن السّنة دخل فيها ما ليس منها، 
ولذلك أُلفت الكتب اليت متيز وتوضح احلديث الصحيح من الضعيف من أشهر هذه الكتب مثالً املقاصد 

ذة احلافظ ابن حجر احلسنة يف األحاديث املشتهرة على األلسنة للحافظ السّخاوي الذي هو من تالم
  .العسقالين، وعلى كل حال من جِهل شيئاً عاداهُ 

ويذكر أن هذه اجلماعة ظهرت ألول مرة قبل أربع سنوات وعادت يف الظهور يف اإلمارات خالل " : أّما قوله 
ا أنا ؛ هذا أيضاً كذٌب وافرتاء ألين ال أتزعم مجاعة؛ وإمنّ "رمضان ويتزعمها شخٌص يدعى ناصر الدين األلباين 

أدعو كما يدعو غريي من أهِل العِلم إىل اتباع الكتاب والسّنة وعلى منهج السلف الصاِلح، الذي أُِمرنَا أن 
وستفترق أمتي ( : نقتدي ِِم يف غريما حديٍث نبوٍي صحيح مثل قولِه عليه السالم يف حديث معروف قال فيه

ويف  )هي الجماعة ( : من هي يا رسوُل اهللا ؟ قال: لواقا )على ثالث وسبعين فرقة كلها في الّنار إال واحدة 
ولذلك أُمرنَا باتباع السلف األول أال وهم الصحابة الكرام، رضَي اهللاُ  )هي ما أنا عليه وأصحابي ( : رواية

عنهم، ألم كانوا أوعى فهماً لإلسالم وأحرص على تطبيقه كما تلقوه من فِم الرسول صلى اهللا عليه وسلم غضاً 
ريّاً، فنحُن ال نتزعم مجاعة إطالقاً، إّمنا أنا طالُب ِعلم منكّب على البحث والتحقيق، وأهُل الِعلم هم الذين ط

أن يصلح أحوال املسلمني وأن حيّسن أخالقهم وأن يوفقهم إلتباع  - عّزوجلّ - يعرفون حقيقة ما أقول، ونسأل اهللا 
   عنهم أمجعنيالكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصاحل رضَي اهللاُ 

  بارك اهللا فيكم :السائل 



  وفيكم إن شاء اهللا :الشيخ 
  احلقيقة، احلقيقة أوضحت النقطة هذه بكالم كاف شاف إن شاء اهللا لكن حنن نريد بعض اإليضاحات :السائل 
  تفضل :الشيخ 
  هي رحالتك إىل أبو ظيب و املؤدى إىل مثل هذا الكالم حىت نكون على بّينة :السائل 

هناك مسجد يف ديب، امسه مسجد خليل الرمحن ألقيت دروسا هناك، هذا هو اهلدف وهكذا كنت يف  :خ الشي
  سوريا أدعو إىل اتباع الكتاب والسّنة ليس إال

  ...يعين أنتم زرمت اإلمارات كما يبدو أكثر من مرة، املرة السابقة :السائل 
  وزرت الكويت وهكذا بعد املرة السابقة أظن زرا مرتني، و زرت قطر :الشيخ 
  .وهناك ألقيتم الدروس :السائل 
  .ألقيت يف مسجد خليل الرمحن :الشيخ 
الدافع لنشر مثل هذا الكالم يف جريدة أو جملة كما تبدوا  ...طيب نستطيع أن خنرج يعين، لنقل ما هو  :السائل 

  .جملة يف نشر مثل هذا الكالم يف جريدة أو جملة
  .باختالف األشخاص، يف رأيي إما سوء الفهم أو سوء القصد وقد جيتمعانواهللا هذا خيتلف :  الشيخ

  .هل زرمت السعودية قبل ؟ :السائل 
  .مراراً  :الشيخ 
  مراراً، ومن التقيتم هناك و ؟ :السائل 

التقينا مع الشيخ ابن باز وأئمة احلرم والشيخ محّاد األنصاري مدرس احلديث يف اجلامعة اإلسالمّية، : الشيخى 
  .دير اجلامعة، وأئمة أفاضل ممن نعرفهمم

  .وعمر فالتة ؟ :السائل 
  ...كثري جدا  :الشيخ 
  .يف جماِل العِلم ما هي نقاط اخلالف بينكم ونقاط االلتقاء بينكم وبني لنأخذ مثًال ابن باز ؟ :السائل 
مادام سألت هذا السؤال  ما فيه جمال لنقاط اخلالف فنحن و إياهم على اخلط واحلمُد هللا، ولعله حيسن :الشيخ 

  .أن أريك شيئاً 
  .نعم، هذا من، بِسم اِهللا الرمحِن الرحيم، هذا من الشيخ ابن باز :السائل 
  .انظر هذا يدلك أوًال على كذب أولئك األخبار، اقرأ :الشيخ 



والرد على . دبسم اهللا الرمحن الرحيم فقد قرأت ردكم القيم املسمى بالذب األمحد عن مسند اإلمام أمح :السائل 
  .من طعن يف صحة نسبته إليه، وزعم أن القطيعي زاد فيه أحاديث كثرية موضوعة حىت صار ضعفه

حىت صار ضعفه، بالتحقيق أنه ال زوائد للقطيعي فيه، الذب األمحد عن مسند اإلمام أمحد والرد على  :الشيخ 
ة موضوعة حىت صار ِضْعَفيه، والتحقيق أنه من طعن يف صحة نسبته إليه، وزعم أن القطيعي زاد فيه أحاديث كثري 

  .ال زوائد للقطيعي فيه
  .نعم، هذا كما يبدو يف مقدمة لكتاب ُنشر أم مل ؟ :السائل 
  .ال، مل ينشر :الشيخ 
  !مل ينشر بعد  :السائل 
ا رد عليه، على مقال ُنشر يف بعض االت اهلندية أو الباكستانية وتُرِجْم فيه الطعن، وهذ - هذا- ورد  :الشيخ 

  .بطلب ورغبة من الشيخ ابن باز
  ؟ - أي ابن باز- وكان يبدو أنك أرسلت هذا إليه  :السائل 
  .آه، وكتب اجلواب :الشيخ 
  ...املبني من الظرف، يبدو أنه أرسل و :السائل 
  .هذا سيكون جواب عن سؤالك السابق :الشيخ 
ى من طعن يف صحة نسبته إليه، وزعم أن القطيعي نعم الذب األمحد عن مسند اإلمام أمحد والرد عل :السائل 

  .زاد فيه أحاديث كثرية موضوعة حىت صار ضعيفه
  .ِضْعفْيه :الشيخ 
  ضعفيه، عندي ضعيف :السائل 
  خطأ مطبعي :الشيخ 
وسرين ما تضمنه من النقد والتحقيق وإبطال شبهة املعرتض . ضعفيه وحتقيق أنه ال زوائد للقطيعي فيه :السائل 
احلق بأدلته، فجزاكم اهللا خريا وزادكم من العلم واهلدى، ونصر بكم احلق وفسح يف حياتكم على خري وبيان 
  .وقد تأخر كثريا لكثرة مشاغلي وما يعرض من النسيان عن إمتام القراءة .عمل

ذنا وإياكم سائال املوىل عزوجل أن جيعلنا وإياكم من اهلداة املهتدين؛ وأن يعي. فأرجو املعذرة وهو إليكم برفقه
  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.وسائر إخواننا من مضالت الفنت؛ إنه مسيع قريب

، يف الذب األمحد، 1406/ 05/10الرئيس العام هو الشيخ ابن باز وهذا ختمه التام، هذا جاي يف تاريخ 



  .انعم، سيدي هذا ال شك أنه واضح، وهذا حبذا لو أين حنصل على رسالة على صورة منه
  !.ال أدري إن كان الشيخ يعين يسمح بذلك :الشيخ 
 05/10نعم، على كٌل، فهذه الواقع حنن نأخذها كمستند أو كواضع أنه فيه رسالة جاءت يف   :السائل 

وحتقيق زوائد القطيعي فيه، وهذا يدل على أنه هو حتقيق من الشيخ ...هي عن كتاب الذب األمحد . 1406/
  .على التحقيق له يف كتاب الذب األمحد صحيح، و شيء ُحيمد عليه

  .الذب األمحد عن مسند اإلمام أمحد :الشيخ 
، زين، يعين هنا معناه أنه واضح إنه مافيش ال خالف مثال يف اجلوهر ...هكذا،  ...نعم، الذب و :السائل 

  .واألصل واملسائل يف العقيدة
يف املدينة املنورة يوم كان الرئيس الشيخ ابن باز، فنحن  إحنا درسنا يف اجلامعة اإلسالمّية ثالث سنوات :الشيخ 

  .عشنا معه ثالث سنوات
  .انت تعرف الشيخ حممد ناصر العبودي ؟ :السائل 
  .أعرفه، اآلن هو بالرياض ؟ :الشيخ 
  ]....[ال مش،  :السائل 
  .وين ؟ :الشيخ 
  .يف الرابطة :السائل 
  ألول يف اجلامعة مث نُقل إىل الرياضالرابطة، أعرفه يف الرياض هو كان با :الشيخ 
طيب إذاً ذا الوضع وضحت، نرجع ونقول أنه الكالم الذي ُنشر كما يبدو كالم حيتاج إىل التصحيح  :السائل 

وحيتاج إىل الدفاع والرد وحنن إن شاء اهللا سنعمل على ذلك، لكن إذاً ننطلق من هذا املنطلق فهذه نقطة إن شاء 
ين طيب أنت الشيخ ناصر إيش موقفك من االجتهاد وأهل العلم يف الوقت احلاضر وواجبهم اهللا، ننطلق نقول يع

  .جتاه الكتاب والسنة ؟
  .أجبتك آنفاً، فنحن نسبونا إىل أننا نُنكر املذاهب األربعة، حنن نؤمن مبذاهب أكثر مما يثبتوا هم :الشيخ 
من موضوع االجتهاد وظهوره يف  ...هو موقفك  ال شك يف ذلك، حنن هذا موضوعنا مفروغ منه، ما :السائل 

الوقت احلايل و ما هو واجب العلماء الدين والفقه أن جيتهدوا ويعملوا يف هذا الوقت إلبراز الكتاب والسنة واختاذ 
  .املسار الصحيح يف هذا الوقت ؟

يه وسلم، حتب تسمع ما لنا مقدمة يف صفة صالة النيب، لنا كتاب امسه صفة صالة النيب صلى اهللا عل :الشيخ 



  .قلته منذ عشرين سنة أو أكثر ؟
  ..... :السائل 
آه، فإذاً من شاء التفصيل أحلناه على هذه املقدمة وهي يف حنو مخسني صفحة، حنُن قلنا آنفاً ندعو إىل  :الشيخ 

املسلمني إىل أن  وأننا ندعو ...اتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصاحل، ومعىن هذا أننا حنارب اجلمود 
يتحرروا من اجلمود الفكري الذي ران على قلوم طيلة حنو عشر قرون وزيادة، وال حيررهم من ذلك إال أن يعودوا 

فَِإْن تـََناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء فـَُردوُه ِإَلى اللِه (( إىل الكتاب والسنة، وأن يطبقوا ولو آية واحدة أال وهي قوله تعاىل 
ٌر َوَأْحَسُن تَْأِويًال َوالرُسوِل    . ))ِإْن ُكْنُتْم تـُْؤِمُنوَن بِاللِه َواْليَـْوِم اْآلَِخِر َذِلَك َخيـْ

على عباِده أن مل  - عّز وجلّ - من جهة أخرى نعتقد أن باب االجتهاد مفتح على مصراعيه وأنه من رمحة اهللا  
شا أن يُغلق باب رمحته على عباده، ال سيما وقد يُغلق عليهم باب االجتهاد؛ ألن االجتهاد هو رمحة من اهللا، وحا

ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ال يضرهم من ( : بّشر الرسول صلى اهللا عليه وسلم أمته بقوله 
  .، نعتقد من جانب آخر أن كون باب االجتهاد مفتوحاً  )خالفهم حتى يأتي أمر اهللا 

  .هل تشمل الضرورات ؟ :السائل 
  .ف ؟كي  :الشيخ 
  .احلديث هذا تكملته ؟ :السائل 
  .)ال يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة (  :الشيخ 
  .نعم :السائل 
  .طبعاً، إيه نعم :الشيخ 
هم في بيت : قالوا أين هم يا رسول اهللا ؟ قال ( ...ألنه فيه حديث ثاين مشابه له طبعاً الزم  :السائل 

  )المقدس وأكناف البيت المقدس 
  .ه، اآلن جاء املثال املناسب، أنا أقول لك هذا حديث ضعيف، ومن رأى العربة بغريه فليعتربآ :الشيخ 
  .ما فيه مانع، مش هو نفس احلديث ؟ :السائل 
هو رواية يف احلديث، وهو حديث ضعيف يف السند ذه الزيادة، و لكن عندنا يف صحيح البخاري من  :الشيخ 

وهذا معاذ يقول وهم : قال )ال تزال طائفة من أمتي ( : كرته آنفاً حديث معاوية ملا روى احلديث الذي ذ 
  .بالشام

  لو تعيد لو تسمح :السائل 



ا روى احلديث عن الرسول عليه السالم يقول :الشيخ 
ّ
  .هم يف الشام - أي معاذ- وهذا معاذ يقول : معاوية مل

  .؟. ...وماذا قال معاذ  :السائل 
  .أقرّه، أقرّه :الشيخ 
  .قرهأ :السائل 
  .آه معلوم :الشيخ 
  .إذاً فيه ذا املعىن يسمى استطراد، هل يف ذلك معىن للصحة يعين ؟ :السائل 
، شوف الفرق اآلن فيما يتعلق بعلم احلديث، إذا جاء حديث معناه صحيح ميه ...طبعاً، لكن ما بقول :الشيخ 

ما جيوز لنا إسالمياً وعلمياً حديثياً أن نقول باملية ، لكن لفظه ما ثبت لدينا أن الرسول عليه السالم تكلم به، 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إذا رويناه وجب علينا أن نبني ضعفه، مث إن كان معناه صحيحاً نقول معناه 
صحيح يشهد له كذا، وإن كان معناه غري صحيح قلنا إسناده ضعيف ومعناه منكر، فاحلديث الذي ذكرتَه أنت 

ة والسند ضعيف ال يصح، لكن حنن أتيناك بالشاهد من صحيح البخاري حينما روى معاوية من حيث الرواي
  .وهم بالشام: وهذا معاذ يقول : ضرضي اهللا عنه ذاك احلديث الصحيح املتفق عليه، قال

  ..نعم، لنعد :السائل 
  .متعارضان الشاهد، نعوُد، فمع كون باب االجتهاد مفّتح األبواب فهنا موقفان متباينان :الشيخ 

ا تتوفر فيهم وسائل االجتهاد: املوقف األول 
ّ
  .أّن كثريا من الناس جيتهدون ومل

ويتبع ذلك . األحاديث، معرفته باألحاديث الواردة عن الرسول عليه السالم: حفظ القرآن، ثاين ذلك: أول ذلك 
صر فقط، يوردون األحاديث يف  أن ميّيز الصحيح من الضعيف فكثري من العلماء يف كل عصر ليسوا يف  هذا الع

كتبهم ال تصح عند علماء احلديث، ومعروف أن كل ِعلْم له أهله، له املتخصصون فيه، وجيب يف كل علم أن 
يرجع فيه اىل املتخصصني، فـ إذاً للذي يريد أن جيتهد فباإلضافة إىل رجوعه إىل الكتاب والسّنة فينبغي أن ميّيز 

  .من الُسّنة الضعيفة فال يعتمد عليهاالسّنة الصحيحة فيبين عليها، 
املوقف الذي يُقابل هذا هو أن كثريا من الناس إذا ُخولفوا يف رأيهم أو أهل االجتهاد نقموا على املخالفني وهذا 

إذا ( : يف احلديث الذي رواه البخاري يف صحيحه - عليه الصالة والسالم-تعّصب مقيت ال جيوز، وقد قال 
؛ لذلك، حنُن إذا وجدنا عاملاً حقاَ مما )صاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد حكم الحاكم فاجتهد فأ

سلف أو خلف أخطأ يف حكم ما، حنُن ال نؤاخُذه ألنه مأجور بشهادة احلديث السابق، لكن ذلك ال مينعنا أن 
الناس ممن سلف أو ؛ ألنه فيه صواب وفيه خطأ، فإذا بدى لنا أن زيدا من "أخطأ": نقول كما قال عليه السالم



أخطأ زيد من الناس، لكن  : خلف فيما قلنا أخطأ يف رأي ما؛ يف مسألة ما، ذلك ال حيول بيننا وبني أن نقول
أن أبا بكر الصديق  - أيضاً يف صحيح البخاري- كلمة أخطأ يعين مأجور أجرا واحدا، وقد جاء يف احلديث 

ن يسمح له بتأويل رؤيا ُقصت على مسامعه عليه السالم رضي اهللا عنه طلب من الرسول صلى اهللا عليه وسلم بأ
: ؛ فال نتورع حنُن أن نقول)أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً ( : هل أصبُت يا رسول اهللا ؟ قال: فأذن له، فسأله

فالن أخطأ ألن هذه الكلمة ليست قدح، وليس فيها أي مغمز أو طعن، عندما نفهم، الذي يفهم أن من أفىت 
جور فليس يف ذلك أي غمز أو ملز، وإمنا الواقع وحنُن نعِرف أن كثرياً من الناِس ال يعرفون هذه جمتهداً فهو مأ

فالن أخطأ، وقد خطّأ أفضل البشر أفضل الصحابة كما مسعَت آنفاً، هذا : احلقيقة ولذلك يعظم عليهم أن يقال
 ننقم على من أخطأ لكن ذلك ال حيوُل موقفنا من االجتهاد و أهل االجتهاد، نُقّر االجتهاد وألهل االجتهاد وال

  .بيننا وبني بيان اخلطأ بالدليل من الكتاب والسّنة
مجاعة أنكم لستم مجاعة كما قلتم، فضًال عنكم أنكم جمرد يعين أنكم ] ...[الواقع كما أثبتم أنه  :السائل 
  ...جمموعة
مجيعا إىل كلمة سواء، يعودوا إىل كتاب اهللا ممكن مجاعة املسلمني كلهم حنُن ال نرتأس عليهم وندعوهم   :الشيخ 

ُرويت عن اإلمام مالك إمام دار اهلجرة  - يف رأيي-وسنة رسول اهللا، ومنهاجنا يف ذلك كلمة ُتكتب مباء الذهب 
قال من ابتدع يف اإلسالِم بدعًة يراها حسنة فقد زعم أن حممداً صلى اهللا عليه وسلم خان الرسالة، اقرؤوا قوَل " : 
ْسَالَم ِديًنا (( : تبارك وتعاىل اهللاِ  : ، قال ))اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اْإلِ

  .، هذا من ناحية"فما ْمل يكن يومئٍذ ديناً ال يكوُن اليوَم ديناً، وال يصُلح آخُر هذه األّمة إال مبا صُلح به أوهلا 
  .احلقيقة كان يسعدين أن أستفيد أكثر وأكثر، ولكن حنن برضه كمقدمة ملا سنقوله إن شاء اهللا : السائل
  .مجيل :الشيخ 
نعم، آآه، نريُد استعراض كلمة حلياة الشيخ األلباين من بدايتها حىت هذا الوقت ولو استعراض خفيف  :السائل 

  .من املقدمة
  اً ويف جرائد صفحات منشورة يف ذلكامسح يل ألنه تكلمنا يف هذا كثري   :الشيخ 
  ولكن بدأمت فيما نقول، كم لكم يف األردن ؟ :السائل 
  .مخس سنوات :الشيخ 
  .مخس سنوات، فماذا، يعين ما هو نشاطكم أو جل نشاطكم ؟ :السائل 
  .التأليف :الشيخ 



  .ستفادةبعضها لال...التأليف، تقريباً لو ذكرتوا لنا بعض املؤلفات اليت وضعتوها :السائل 
إرواء الغليل ": املؤلفات تبلغ حنو مائة ومخسني كتاباً، وهنا عندنا حنو مخسني وأكثر، عندي كتاب مثالً  :الشيخ 

ثالث جملدات  "حتقيق وختريج مشكاة املصابيح"يف مثان جملدات، وعندي كتاب  "يف ختريج أحاديث منار السبيل
صالة العيدين "، عندي "آداب الزفاف يف السنة املطهرة"ي ، عند"أحكام اجلنائز وبدعها"ضخمة، عندي كتاب 

، و عندي - عليه الصالة والسالم-من كالم الرسول  "الكلم الطيب"، عندي حتقيق للـ "يف املصلى هي السنة
  .، وعندي ما ال أذكره اآلن وهذا حبث طويل"ضعيف اجلامع الصغري"و "صحيح اجلامع الصغري"

  .ة، اهللا يعطيك العافيةاهللا يعطيك العافي :السائل 
  وإياك :الشيخ 
  .هل يف نيتكم زيارة األماكن املقدسة ؟ :السائل 
  .أنا ّيل عادة أعتمر يف رمضان وأحج إىل بيت اهللا احلراِم كل سنة :الشيخ 
  .ما شاء اهللا :السائل 
  .ورمبا حججت حنو ثالثني حجة، ومثلها عمرة  :الشيخ 
  .ما شاء اهللا :السائل 
ه نعم، لكن هذه السنة شعرت أنا وعجوزيت بأّن رمضان سوف يكون حٌر علينا، ولذلك تقدمنا إي :الشيخ 

بالعمرة قبل رمضان بشهرين تقريباً وأديناها واحلمُد هللا، ونرجو اهللا أن يسهل علينا احلج يف هذه السنة كما 
  .حججنا يف السنة السابقة

  .بارك اهللا فيكم :السائل 
  .وفيكم إن شاء اهللا :الشيخ 
  .طيب تأليفكم فيما قلتم يعين، أليس لكم ما يشبه باحللقة اليت تدرسون فيها ؟ :السائل 
حنُن كّنا يف دمشق لنا حلقة، لكن ُهنا املسؤولون مل يُرق هلم ذلك، ولذلك فنحُن قابعون يف صومعتنا  :الشيخ 

  .هذه على التأليف فقط
  .الميهل سبق أن تعاملتم مع رابطة العامل اإلس :السائل 
  .مع إيش ؟ :الشيخ 
  .رابطة العامل اإلسالمي :السائل 
ما سبق، غري اجلامعة اإلسالمّية، كنت فيها مدرساً، مث كنت فيها عضواً يف الس األعلى ثالث  :الشيخ 



  .سنوات
  .نعم، على ُكٍل بارك اهللا فيك حنن ما بودنا أن نثقل عليك :السائل 
  .أهالً ومرحباً  :الشيخ 
  .ولكن حنُن يف مقدمة إن شاء اهللا أن تكون بداية خري إن شاء اهللا :السائل 
  .أهالً ومرحباً  :الشيخ 
نشرت عنك أشياء كثرية، ولكن أقدر أقولك كقارئ مسلم وال ] عقيدة[نعم، إذاً، زي ما تفضلت  :السائل 

ء اهللا بقدر أن نستفيد رغم أنه ما كانت عندي فكرة كاملة عنك، ممكن، نقصد أننا حنُن إن شا ...مؤاخذة، أو 
، فيكون من خالل  جريدة أسبوعية تصدر ]إال اخلري[من هذه، ما دام أننا حنُن ننوي اخلري فإن إن شاء اهللا يكون 

  .و إعادة الصورة لكم ...يف الرابطة، فنأمل إن شاء اهللا أن ننشرها يف جريدة وهي خترج اىل بلدان كثرية
  .جزاك اهللا خري :الشيخ 
  نشكر لكم حسن استقبالكم وإىل لقاء و ممكن نأخذ هذه الورقة نستفيد منهاو  :السائل 
  ما يف مانع  :الشيخ 

  ما بدنا صور و ال عايزين صور :السائل  
  احلمد هللا لسنا من اهل الصور :الشيخ 
  نعم  :السائل 
  بس يل رجاء إن نشر شيء من هذا الصدد :الشيخ 
  آت به :السائل 
  مش تأيت به  :الشيخ 

  قد اكون انا آت بنفسي :سائل ال
  جزاك اهللا خري وإذا بقيت هنا نتشرف بزيارتك مرة أخرى :الشيخ 
  إن شاء اهللا سأزورك زيارة عادية :السائل 
  اهال مرحبا بك  :الشيخ 
  بارك اهللا فيك اهال :السائل 
يا شيخ ما هو حكم من مات  احلمُد هللا والصالُة والسالُم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه ومن وااله، :السائل 

من املسلمني وهو جيهل التوحيد، حيث مل تصله الدعوة إما جلهله وهو امي ال يقرأ و يكتب، وإما لكون بعض 



الصوفّية، بعض الناس يتصوفوا ويعلموا أن : العلماء اجلاهلني تولوا نشر الدعوة بني الناس وأضرب مثالً على ذلك
  .الصوفية عبادة

تكلمتم عن قضية الدعوة و نشر اإلسالم يف احد االجوبة وضربتم مثال بالقاديانية، ومل تصله  إن كنتم فضيلتكم
  .الدعوة احلقة يف نشر التوحيد فهم إن شاء اهللا هلم معاملة خاصة، فما رأي فضيلتكم ؟

سالم عند من دين اإل - فيما نعلم-عرفت فالزم، هذا هو اجلواب، أي هذا النوع من املسلمني يعاملون  :الشيخ 
  .رب العاملني معاملة من مل تبلغهم الدعوة

  ما هو اجلواب يف هذا ؟ :السائل 
اجلواب هو حسب ما جاء يف السؤال، أنت وصفت الوضع الذي عاش فيه هذا اإلنسان، يعين اتمع  :الشيخ 

اتمع الذي مل الذي عاش ذلك اإلنسان الذي مات وهو مل يفهم التوحيد يغلب عليه أو هو صورة ممثلة هلذا 
يفهم التوحيد، وإذا كان املشايخ أو العلماء يف مثل ذاك اتمع والذين هم املفروض فيهم أم يكونون هداة 

  :مهتدين هم أنفسهم ضالني منحرفني فما يكوُن شأن اآلخرين ؟، يعين كما قيل
  "صُ فما على الساكنني فيه إال الرق* * * إذا كان رب البيت بالدف ضارباً " 
  

اآلن جاء يف إحدى االت ويف إحدى االت هل هناك قضاء يف الصالة ملن تاب وهو كبري السن  :السائل 
  .فهل يقضي مثال الصالة, يعين مل يصل طيلة حياته 

نعم اجلواب توبته جتزيه وتفيده إذا كانت توبة نصوحاً مش كل شيء معروف عند الفقهاء، وال جيب  :الشيخ 
  .ال جيوُز له القضاء: بل نقول رمبا شيئاً مل تسمعه بعد ذه الصراحة عليه القضاء،

  ... :السائل 
طيب؛ ألن القول بوجوب القضاء تشريع، والتشريع ليس ألحد منه نصيب، فإنه يأيت من رب العاملني  :الشيخ 

يِن َما َلْم يَْأَذْن بِِه الله ُ  َأْم َلُهْم ُشرََكاُء َشَرُعوا َلُهمْ (( : تبارك وتعاىل، كما يستفاد من قوله تعاىل حنُن  ))ِمَن الد ،
ا كان هؤالء العلماء الكبار من علمهم وفضلهم أم 

ّ
ال ننكر أن علماء كبار قالوا بوجوب القضاء، ولكن مل

ا وجهوا األّمة كلها إىل وجوب الرجوع عند التنازع إىل كتاب اهللا وإىل حديث رسول اهللا كما هو صريح القرآن فلم
فعلنا واستجبنا هلم فيما به نصحونا، مل جند عندهم دليال ملزماً ملا ذهبوا عليه من القول بوجوب القضاء، على أن 

يقضي، واألدلة اليت يستدلون ا ال تنهض بدعواهم : بعض املتقدمني منهم ال يصرحون بالوجوب، وإمنا يقولون
 -وال نطيل يف هذا حمافظة على الوقت -مثالً - دلة يف هذه األ- بل هي تنقلب عليهم عند إمعان النظر فيها 



فليصلها حين ( فيما معناه  )من نسي صالة ( : يقول بعضهم الدليل على ذلك قوله عليه الصالة والسالم
أمر الناسي والنائَم بالقضاء، فألن أن يأمر  -صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم- إذا كان النيب : يقولون )يذكرها 

اٍب أوىل، حنُن نقول هذا قياس معكوس متاماً، ألن الناسي والنائم مرفوع عنهم القلم، فكيف يقاس املتعّمد من ب
بأنه ينكر : وهذا القياس يف الواقع هو كما يقول ابن حزم مع مبالغته املعهودة! عليهما من مل يُرفع عنه القلم؟

هذا قياٌس والقياُس كّلُه باطٌل، ولو كان منه " : القياس مجلة وتفصيًال، لكنه أحياناً حينما يناقش القياسني يقوُل 
، احلقيقة هذا قياس هو عُني الباطل، وكما يقولون أيضاً يف مسألة أخرى وهي "حٌق لكن هذا منه عُني الباطل 

تبطل الصالة قياساً على املتعّمد،  : مسألة الكالم يف الصالة بالنسبة للنائم أو بالنسبة للناسي أو اجلاهل، يقولون
فإذاً ال جيب على مثل هذا اإلنسان الذي مل يكن يصلي يف ما ! كيف جيوز قياس غري املتعّمد على املتعّمد؟

ال جيب عليه أن يقضي بل ال جيوُز ألنه شرٌع ما أنزل اهللا به  -عّز وجلّ -مضى من الزمان مث تاب وأناب إىل اهللا 
  .من سلطان

  إعطاء الثمن للمجاهدين من األفغان ؟ مثن الزكاة زكاة أموالنا هل جيوز..  :السائل 
  .إيش قلت الثُمن ؟ :الشيخ 
  .نعم :السائل 
  هل هناك شيء مقصود او؟ - مثالً - ملاذا خصصت الثمن؟ ملاذا ما قلت الزكاة كلها  :الشيخ 
ل ألنه جاءت الزكاة مقسمة إىل مثان أجزاء، فهناك من قال نقسمها إىل أجزاء على اقل تقدير ولكن أق :السائل 

  .ما يقسم الثُمن؟
ما فيش حتديد، هذا هو جيوز مطلقاً عندنا، لكن هذا التحديد إمنا ينسجم أو هو نابع من الذين  :الشيخ 
جيب صرف الزكاة إىل األصناف الثمانية، وال جيوز صرف الزكاة إىل صنف واحد، وهذا ال دليل عليه، : يقولون

  .فيجوز إذا بدون هذا التضييق أو هذا التقسيم
  ... :لسائل ا

  .امللزم أن خترج الزكاة إىل مصرف من هذه املصارف الثمانية، فأنت خمّري، نعم :الشيخ 
  .نقل عنكم أنكم توجبون الزكاة للمجاهدين فأقل جزء منها الثمن حىت خنرج من الوجوب :السائل 
جياهدون يف سبيل اِهللا، لكن ما أعين ال ال، أنا أقول يعين جتب الزكاة مبعىن أم أهٌل للزكاة، ما دام أم  :الشيخ 

أنه مثًال عندك فقري تعرفه فقرياً، وأنه ال جيوز لك أن تعطي هذا الفقري وإمنا تصرف زكاتك كلها إىل ااهدين، ما 
  .أعين هذا



  .نعم، بالنسبة للزكاة اآلن هل جيوز أن أنقلها من أقسام بالدنا ؟ :السائل 
  .تعين يعين تأجيلها ؟ :الشيخ 

  ...تأجيل تسليمها، أضعها يف مكان  :سائل ال
تأجيل تسليمها يعين؟ نعم، إذا وضعت يف مكان حريزي، وُكتب عليها احتياطا لعل املزكي  مرض أو  :الشيخ 

مات إىل آخره حبيث أنّه يضمن أن تصل إىل أولئك الفقراء، فيجوز نقل الزكاة من بلد إىل بلد آخر، خالفاً ملا 
وغريهم، ألّن حديث معاوية الذي يستدلون به ليس صرحياً يف املنع، وخباصة تعرف حديث  يذهب إليه الشافعية

فإن هم أجابوك فخذ من أموالهم لتردها ( : معاذ أظن ملا أرسله الرسول صلى اهللا عليه وسلم إىل اليمن وقال له
كاة من بلد إىل بلد آخر؛ ألنه ، إيه نعم، فهذا احلديث أوال ما بيدل على أنه ال جيوز إخراج الز )على فقراءهم 

اليمن جمموعة بالد، ما قال مثالً إىل صنعاء، حدد يعين، فهذا من جهة، من جهة أخرى أنه لو حدد هذا ال يعين 
أنه ال جيوز إذا كان هناك فقراء يف بلدة أخرى هم مثالً أحوج من البلدة األوىل، فيجوز إذاً حجز مال الزكاة 

  .ٍد أخرى، فيه شيء غريهإليصاهلا إىل فقراء يف بل
  ..فيه لو مسحت :السائل 
  .إيه تفضل، حىت جيي الشاهد معليش، نعم   :الشيخ 
  ...مسعنا منكم فتوى بتقول األموال ممنوع من املتاجرة يف العملة كلها  :السائل 
  نعم :الشيخ 
ا البيع ، عندنا أموال كنا قد احلقيقة اشرتينا بعض العملة ، ملا مسعنا الفتوى توقفنا الشراء و وقفن :السائل 

اشرتيناها مثال اللرية اللبناين اشرتيناها ملا كان سعرها قليل و اآلن الوضع متدهور فعال ، فقلنا ما لنا إال نبيعهم 
.....  

بيع و اخلص ألنه ما بتدري ما يفعل اهللا به، بيجوز إثبات التدوال أو يقف أو يتحسن األمر، أنت  :الشيخ 
ليت حنُن حنملها وحتملنا على أن نقول ال جيوز املتاجرة؛ ألنه هذه عملة ورقية ال قيمة هلا، فقيمتها فهمت الفكرة ا

كاملقامرة، أنت   - وخباصة يف هذا الزمان- مبا يرصد هلا من ذهب، كما كانوا يقولون قدمياً، فاملتاجرة ا هو أشبه 
مرة بيخفضوه مرة بريفعوه، هذا معناه حسب مصلحة شايف مثًال بعض العمالت القوية كالدوالر األمريكي مثًال، 

الدولة الكبرية هذه، فإذاً هذه مقامرة أنت تصرب يف الوقت الذي بتظن أنه بريتفع، وإذا بك تصاب خبالف ما 
ظّنْنَت، هذا مقامرة، لكن هي يف احلقيقة لو كانت هناك يف عملة مستقرة ثابتة كان بتكون من باب بيع الذهب 

ضًال، وهذا ال جيوز بصريح األحاديث املعروفة، فمن أجل ذلك حنن بنقول الصرف ال جيوز إال يف بالذهب، متفا



  .حدود احلاجة و الضرورة يعين، أما ألجل املتاجرة ا فال
ما هو حكم الصور اليت تدخل يف احتياج الصورة للتوضيح، وخاصة إذا كان هذا التوضيح يف مسألة  :السائل 

  . هذا ضرر و القصد منه ؟علمية مثًال،  هل يف
مفهوم، ال أعِرُف يف ذلك ضرراً إذا مل ُتستعمل الصور كمنظر أو ملهاة، وإمنا فيه احلاجة لالستفادة  :الشيخ 

  .العلمية يرجع إىل الكتاب مث يطبع كسائر الكتب
 )لتهما طاهرتين أدخ( : ما هو املقصود من قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف املسح على اخلُفني  :السائل 

على هذا احلديث فمن باب التوضيح، هل يعين توضأ غسل  ...فقد مسعنا من بعض اإلخوة السلفيني أم علقوا 
  األوىل مث لبس احلذاء مث غسل الثانية ولبس احلذاء ؟

مها وهذا مقصود طاهرتني مش لغة وإمنا شرعا، طاهرتني؛ ممكن تفسريمها يعين غري جنستني، وميكن تفسري   :الشيخ 
موضأتني، وحينما يكون الرجل قد غسل قدمه اليمىن فما يقال توضأ؛ ألن وضوءه ال يتم : الواجب طاهرتني يعين

يعين بطهارة كاملة بوضوء كامل، فالذين يفسرون خالف هذا : إال بغسل قدمه اليسرى، فأدخلتهما طاهرتني
لغة ِعرِفية عربية؛ ولغة شرعّية، واألصل يف : يع لغتانالتفسري يفسرون باللغة فقط، وعندنا كما ال خيفى على اجلم

  تفسري العبارات الشرعّية هو اللغة الشرعية وليس الُلغة العرقية، واضح ؟
  .نعم، جزاك اهللا خري :السائل 
  ...طيب، وإيّاك :الشيخ 
جتلسون على  يقولن أنتم:  ...بعض اجلماعات اإلسالميّة املوجودة على الساحة يتهمون السلفية :السائل 

ما هو ردكم على هؤالء من خالل قضية التنظيم أو التجمع أو ...، يعين احلقيقة نسمع أحياناً ...الكراسي و
  .هذه العبارات

أن نقول ذلك، وغريُنا هم منظمون فماذا فعلوا ؟ إذاً  - إن صح- حنُن غري منظمني، صحيح، ولنا الفخر  :الشيخ 
  : حسبنا كما قيل

  ."فانظروا بعَدنا عند اآلثار ***** آثارنا تدل علينا هذه "           
حنُن السلفّيون حترك العامل اإلسالمي بدعوم، وهذه حقيقة ال يستطيع أحٌد أن يُنكرها، حىت أولئك الذين 

هم، يتهمون أو يرمون أو يصفون السلفّييني مبا ذكرت ال يستطيعوا أن ينكروا أثُر الدعوة اإلسالمّية يف ذواِت أنفسِ 
لكن هم ماذا فعلوا، لقد أثاروا فنت وأراقوا دماء دوَن أن يستفيدوا شيئاً، ودون أن يتقدموا خطوة بل هم على 

  مكانك راوح  : النظام العسكري يف بعض األعراف العسكرية



الح أيقظت العامل اإلسالمي إىل اإلسالم الصحيح ووجوب الرجوع فيه مع إص - واحلمُد هللا-لكن الدعوة السلفية 
السلوك يف كل فرد من أفراد املسلمني إصالُح أهِله وذويه وغريه وإىل آخره، فنحُن غري منظمني فعًال؛ ألن أساس  
كل دعوة تنطلق تبدأ بأهم ما فيها، تبدأ بالعقيدة وتبدأ بالتوحيد وتبدأ بإصالح العبادة وإصالح السلوك، أولئك 

  !سبيل إصالح عقيدم وتوحيدهم ؟ ماذا فعلوا يف -زعموا- املنظمون، أو املنتظمون 
حنُن لنا جتارب ومناقشات وجمادالت، حينما كنا نقول هلم أو نسأهلم بعض األسئلة اليت كانت تعرُِفها رعاة 

فال حيريون جواباً، وهم أساتذة ودكاترة ومرشدون ورؤساء  - عليِه الصالُة والسالم- األغنام يف عهد الرسول 
   استفادوها من هذا التنظيم وهم بعد مل يفقهوا التوحيد؟ أحزاب، إذاً ما الفائدة اليت

نَعم، حنُن نعرف التوحيد واحلمُد هللا، فكنا جنعلهم حتت : هذا إن وجد فيهم وفعال قد وجد، وكان جواب بعضهم
. األمر الواقع، من أين جاءكم هذا التوحيد؟ هل نبع من دعوتكم؟ أم استوردتوها من دعوة غريكم، هذه حقيقة

ُقْل َهِذِه َسِبيِلي َأْدُعو (( : لك حنُن ال نأسى وال نأسف أبداً على ما يقول هؤالء؛ ألننا منشي كما قال تعاىلولذ
  .))ِإَلى اللِه َعَلى َبِصيَرٍة َأنَا َوَمِن اتـبَـَعِني َوُسْبَحاَن اللِه َوَما َأنَا ِمَن اْلُمْشرِِكيَن 

مسجد عبد اهللا بن عمر، وإذ واحد مصري بينقم على اإلمام أن يصلي اليوم صلينا املغرب يف مسجد هناك امسه 
نافلة أبو عّمار أنه حكى له أنه هذه مقامات واألضرحة املوجودة يف مصر هذه غري مشروعة، فتخاصموا هو 

ئمة وإياه، هو بيصلي وراه كل يوم، فماذا فعل لو قام املسلمون يف مصر بالنسبة هلذه الشركيات والوثنيات القا
على ساق وقدم يف كل البالد بطوهلا وعرضها، ال شيء أبداً، سوى اهلتافات هذه العاطفية اليت حترك املشاعر مث 

  ....ختبو وال شيء بعد ذلك، فاهللاُ املستعان على كل حال هذا جوابنا
  


